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Por interTlledio de ''A Gaz�ta" os cines "Co
-roados"�ançarn f,oje a idéa d�sse concursoque
revoluoionará, por certo, toda a nossa cidade
-�Prernios e brinc.ies no valôr 'de DEZ CONTOS

RIO, 31- Esteve, ôntem, mais vez, reunida a Comissão
Mixta de Reajustamento EconomicQ e Financeiro, sob a presiden
cia do ministro Souza Costa.

Todos os ante-projétos, que são tres, relativos á questão do

Florianopolis,
-
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funcionalismo, fôram novamente examinados, a fim de ser enviados

_________________ á Câmara nos primeiros dias da proxima semana,

Ha quem afirme que o sr. Getulio Vargas se limitará a

dar um pequeno aumento, na base da chamada tabela Líra e a

titulo provisono.

CONTRA OS Il\JSULTOS PARA O BOM EXITO
AOS GOVERNANTES ES� OBRA FACiSTA

TRANGEIROS
PARIS, 30-0 primeiro mi- CEPRANO, 30-Na presen-

nistro Pierre Laval submeteu hoje ça das tropas da divisão «Teve
á as�inatura do presidente da Re' re> e de uma grande multidao,
publica. sr. Aib fi L rrun, -'300 o bispo Veroli celebrou a, misa BATALHA PROIBINDO CRE'DITO
decretos-lei inclusive .im destinado no CUiSO da qual dirigiu aos legio- ADDIS ABABA, _ 30.

I uONDRES, 30 O gover- on,
a defender os chefes dOSl governos narios um patriotico discurso, exa �

T rava-se neste momento uma no declarou vigentes as sanções A distancia de Adua e Ma"
estrangeiros contra insu tos. tando o valor dos soldados e das k I

.

bgrande batalha entre forças ita!ia- financeiras contra á Italia, proí- a e que constitue o proximo o •

camisas pretas, c formulou votos , . .

d O b' d I 'd·' 1 J·etl'vo na frente norte, e' de 60R nas t: etlOpIcas na região e ga- In o qua quer cre ItO aque e
UMA. CARTA DO S. para o bom sucesso da obra civi- deli. país. milhas de Adigrat, 56 milhas deLAVAL lizadora da ltalia facista. Debrassion, 37 milhas e da re-

PARIS, 30-A comissão de
gião do Rio Faras-Mai cerca de

finanças da Câma�a es.tá pro�u- BOMBARDEIO A m·. ar in tia mercante 21 milhas.
rando conciliar séna& dlvergenclas fi Esta ultima região foi tomada
com o sr. Pierre Lava}, em resul· .. pelos camisas-pretas"" pelos solda�'If ROMA, 30 - O general De.,., .'"

•

d
...

tado da carta' que este u ltno es- II a .iilana em ne 'e guerra dos askaris no fim da semana
M I t t d Bono comunica qUe! os aviões ita- II 11 r

creveu ao sr.', a vy, pro es an o

RO d
. contra as restrições feitas pela c�·

lianos lançaram muitas bombas MA, 30 - A «Gazeta OficiaL� publica hoje um pas�a a.

d d I sobre Gualkaim a lésie do Lago decreto real, dando á marinha mercante organização seme- O AVANÇO DOSmissão a alguns
.

os ecre:o�- el,
,

'lanc-ados pelo gabInete nos ultImos Tsana, causando terror aos nativos. lhante a do �empo de guerra, virtualmente igual á da

I TANQUES:r Guerra MundIal.
dias. li

. _ I
ADUA, 30-0s tanques li·

O GRANDE CONSELHO � � �� ft � ii." I IMPORTANTE REUNIAO geiros, auxiliados pela aviação,
FASCISTA u.I�.,U. � I MILITAR tem avançado com eficacia na re�

ROMA, 30-Decisões de ex- não faré liiII

t LONDRES, 30-:-0 redator gião de Mogadischo, tomando va"

cepcional importancia acredita-se maIs propos as de assuntos diplomaticos do "Dai� rios fortins com fraca resistencia

geralmente que serão tomadas na ,Iy Telegraph" afirma que os mais dos etiopes. De Harrar comuni�
. d G _j C Ih f"s ROMA, 30-A Italia não é otimista, na questão da solu� proeminentes oficiais do estado cam que varias aldeias no vale doreunIão o . ranU.e _ ouse Q,. -'" -

esta convocada para o domingo ção anglo-italiana, para resolver o p;·oblema italo-etiope. maior da marinha de guerra da rio Shibeli tem sido tomadas,
póximo, no Palano Venezi�,.sob Mussolini declarou que ouvirà propostas para esse fim, mas que França e dEI. força aerea, chega� igualmente sem resistencia doa na-

� presidencia do Sr. Mussollm. ,não farã mais nenhuma. rão hoje a Londresq tivosg

A Empreza Imperial reso.veu organizar, nesta Ca
. pital, um dós maiores concursos de que ha memoria em
.

Florianopolis.
Não se pode negar que o Imperial, o «seu cinema»

e o Royal, Cine-Teatro, têm servido com critério e lealda
de a seu enorme público que, ha varios anos afilie em

massa áquelas casas premiando desta íórma aos es

forços e á organização de seus dirigentes.
Contando com as 4 melhores fabricas cinemato

gráficas e com os melhores equipamentos sonóros a Em-

preza Imperial deseja agora proporcionar a seus írequen
tadores um certamen de elegancia e uma festa que ha de
fazer época em F'orianopolis .

Trata-se da eleição da Rainha dos Cines Coroados.
AS bases nós a transmitiremos aDS nossos leitores

na próxima edição.
Semanalmente serão estampados clichés das se-

nhorinhas mais votadas.
-

Haverá premios para as senhorinhas que ficarem
colocadas nos primeiros Jogares. Entre eles poderemos

A VOZ 'CO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Píoprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
Redator-chefe Mar�tinho Callado ..Jor,

ANO II

AL.O IA R�:::��N:::_:�S::��
mente que o Partido Nacional
Fascista recebeu a incumbencia
por parte dos grupos provinciaes
fascistas de mulheres, de organizar

íiiiiiiiii__-------------...."" "

ROMA, 30-Segundo cons-
a defesa domestica e as represalias

na- fi! PSi).
...Jaer� Sa 1'l"B ta 1U.J;;Jla -Ia t t Ih t' d d

.
-

r
contra as sancções. Interpreta-se

UI V fUi iA! lCiij III .... '{!il1'll
..

Q. M a, as pa ru as par I as a regia) . .

'f'
.

dd R· F 'M· d O b
. ISSO como slgm reativo e que o

,

i co 10 aras 1 ai, e e raSSIOI1
'I' d-

- fA d I � I d Ak ,boycot sera ap ica o contra as
kZOMA 30-Se nao or encontra a um" so uçao para o e e FI. sum, avançaram ate

cer-I d _ d
.

.. .,

'
',. '.

den d
.

di _ d 4 5 'Ih d nVI k II' pro uçoes os paIzes que aprova-conflito italo-etiópe por via diplornatica, entro e quinze nas nao ca e a rm as e I a a e.
- I I'" E" ,.' A 'd' -

.

d d Ak 1
ram as sançoes contra a ta la.

poderá ser evltl:ld� a. guerra na ur�pa-els como. pensavam, a nOI' expe IÇ�O e�vIa, a e su_m
te, as rodas não italianas desta capital, as vesperas de serem toma- avançou ate o no racazzo, nao I o SR. EDEN COMPARE�
das ei:n <?e11:bra �esolu�õe:s vitais ac�rca das sanções, por interrne- enc�ntrando poré� gm�de resis- [ CERÁ PELA U'LTIMA
dio da Comissão aos Cinccenta e DOIS.

.,. t�ncla� A penetração .esta progre- VEZ
O barão, Alo.si, chefe .da delegação lascista a LIga das dindo ao longo da tnlha de ca-INações, parte esta noite para Genebra, acompanhado dos terv��tes r�vanas, para o sul de �dua, e� LONDRES, 30--A partida

VO�05 dos italianos; em prol do encontro de _um� �olu�ão pacifica, direção �e Antalo, lo�alIdade si- do major Anthony Eden para Ge
pOIS cresce a, convicção de que a conflagração e inevitavel, li me- tuada alem de MakaIle

.. Na. Iren- nebra, na próxima quarta-feira, se�

nos que, de uma e outra parte,
.

se chegue a uma formula de com- t: de batalha a Somailandia, a gundo informam de fónte geral
promisso, .

linha de ataque estende-se para o mente bem informada assin lar'
Noticias de ParIS, informando que o sr. LavaI partiu para Norte, indo até Callafo Sctaveli

seu último compareeim'ento á Lg:
Genebra com a firme intenção de adiar a aplicação das sanções e Ual-Ual.

I
das Nações.

pelo mais longo prazo possível, afim de
. permiti� ?ovas dem,arches Com a volta ao poder do ga�

diplomaticas, Ioràm recebi?a� com �ntu5lasmo �Imlt�do nos circules
A REORGANIZAÇÃO DE binete Baldwin, depois das elei-

italianos, que, em sua maioria, consideram a situação desesperada, CARAVANAS ções gerais de 14 de novembro
insolúvel mesmo. vindouro, considerada como vir tu-

DA
ASMARA, 30--Uma das almente assentada, sabe-se que é

preocupações dos italianos, é a re- intensão do primeiro ministro abo
organização do comercio de cara- lir o Ministerio para a Liga das
vanas, para o que foram tomadas Nações, recentemente creado e que

todas as providencias necessárias. é ocupado pelo major Eden neste
momento.

A (3;U

A guerra na

adeantar existe uma maquina de costura, uma penteadei
ra luxuosissirna, um estôjo de perfume, uma rica toilette,
além de inurneros outros brindes dos quais daremos a

relação oportunamente.
Haverá igualmente um desfile de todas as senho

rinhas premiadas e um grandioso baile num dos nossos
clubes.

Aí está a noticia alviçareira.
Em nossa próxima edição entraremos em melho

res detalhes.

o REAJUSTAMENTO
do funcionalismo

-0-

O dia do Empregado
no Comercio

As comemorações da
"Assemercia"

Promoveu a ASsociação dos
Empregados no Comercio desta
Capital, na noite de terça-feira, um
grande baile nos salões do Club
1 5 de Outubro.
Compareceram pua mais de

duzentos cornerciarics, represen
tantes da Imprensa, do Ministe
rio do Trabalho, do Sindicato dos
Bancarios, de Associações patro
nais, e muitas familias.
As danças tiveram inicio ás 22

horas, provocadas pelo exelente
jaz, sob a direção do maestro

NA FRENTE NORTE

ROMA, 30�Disposto a !t:
var a efeito, o proximo movi-
mento de destruição das forças
inimigas, o exercito do norte [oi
acantonado em uma frente de 65
milhas, que está sendo levada
além da linha que se estendem
da cidade de Adua a Debrassi-

Max Künzer,
A's 24 horas, num intervalo

propositado foi entregue ao decano
.

dos comerciarios sr .i'Adolfo Cla
sen, o titulo de Presidente de
Hunra da <Assemercio».

Uso-u da palavra no -áto, o co

merciario Emidio Cardoso Junior,
presídente da promotora do baile,
que, apresentou o sr. Clasen aos

presentes, tecendo algumas releren
eias sobre a sua atividade no co

mercio, que vai para mais de'
meio seculo. O homenageado,
muito sensibilisado, recebeu CUM'"

primento. dos presentes. Em se"

guida a Diretoria da "Assemer
cio", ofereceu aos membros das
representações ao baile,uma taça de
eampagne, tendo o presidente sau
dado e agradecido as representa
ções. Reiniciaram-se as danças que
terminaram alta madrugada, num
ambiente de mais franca cordiali ..
dade.

Ontem das 1 5 horas em di ..
ante, na séde da Assemercio, foi
oferecido os seus asssciados be ..

bidas e doces, tendo cOrDparecido
elevado numero de socios e pes.;
soas. amigas da classe.

ii

\
'�'

Salão "Commercial"
R. Conselheíro Mafra. 9 CEdo Mercado)
Barbeiro e Cabelleleiro

Lauro' Mendes

Cada seção dos La
boratorios Rau I Leit�
é um laboratorio em:

pessoal técnico-autonomo, ins""
talações proprias;

aparelhamento completo do
tado de controle cientifico nãd
comparavel a nenhum outro, pe
la colaboração dos Departamen
tos Especialisados.

tjl
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correspo.ndendo prazenteíramente a grande confiarlça '3 indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os cat�rinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia. e da �oda nesta IIr:-'dé?t Florianopolis, está vendendo

os ma;s variados, Vistosos e bellsslmos padroes de sedas.

Formidavel e inegualavel stack de tecidos fillissimos

As senhora'? e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a 'famosa
t;asa Tres Irl11ãos, pela fídalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

o
I
Z
III
s
-

LINHO BELGA de 2.20 IllS. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 IlCretone de cores 10 1 [4 de largura 6$000

oo=-��
Luvas de pelica de c���::a emelh:r:::�i::de O30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, sos. 35$, 40$, (IJ54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
-------�-==31� .._----_

Capas de borracha
�
� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$·)00 (IJi Idem» » » »» 160$» 120$000

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000 J Idem» » � » finissima de 200$ » 180$000
Crep Mongol Estampado Idem 12$00à l I

Idem» » impermeavel de homensde 220$ » ] 80$DOO «Crep lingeries Estampado Idem 12$000

I
OO�� .

.

16$ 18$ 20$ � Meias MousselinCrep Estampado de 14$, , e 000 �

Morim d����s e opala 1l1� Mc'zf�l Jlít·ouSSelinl,�ltimo tipo mdodeBrnissimo 9$, 10$ e ]1$000 .1-ft ui] I one e, as me nores metas o rasíl por 14$000
MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 .

II < Melas de seda natural, reclame· 7$000

«.Opala fina de todas as cores de 2$ lt 1 $500 I II Meias para homens artigo fino de 2$3 ,e ] $500

C Opala Superior 2$000 e 2$200 " Meias de seda Tango 4$000

sDrtimento
0----

-------------------------------�

I." . ·Rua Felippe '5"",cm,idt J�ASA TRESdIRMÃOS. T E ,L E F O N E N 1.·.·.�
_Ié ;; (;nica que ven e as suas LI. �

I mercadorias 20'/. mais baratc que

I 40 "I... '''.,' 2 �l�� I as praças do Rio e São Paulo, .,".'
.

�.

.

,I. I 11\
'

I.'
� UI __ I visto serem as suas compras lei- U �

• � dirétamente. ,

•
• • •

11000 mts, de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·1_ !
• o
.0

.- ... __ . __ .

-.
'

=.. • � " •• ••
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A � C.ASACOS DE Pe:L.E E'Ue.�
� RENARDS

7$500 �

I
'"I��
�

(IJ
1

I, «

10$ PorCrep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30

cores de 8$ PJr

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ ",

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12'� �

Toil de Soie C[ todas as cores de 7$5 ]t

Seda Pelica q todas as cores de 7$ »

Seda Pelica estampada de 1 0$ »

Toil de Soie estampado de 1 ],$ »

Seda listada moderna C[ diversos desenhos de 1 0$ »

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ »

CREPE MONGÓL FRACi:S sortimento completo de
todas as cores de 13$ » 1 0$000

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8'$�. 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de '30 dese-

nhos modernissimos de 8$ » 6$500
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1 0$0 JO

Casaco de Pele, tipo da elegancía, por 550$000
Capa de pele de J 50$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
--------------����-------------

Colchas de Seda

5$000
6$500
8$500
5$500
4$500
6$000
9$000
7$000
7$000

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$000
--------------���--------------

Linho Irlandez para homens
Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo

de 10$, o 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$, 20$, 22$ 24$ 26$ e 28$
--------r��r-à"rC

"

Linho eCretone

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, :,íortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chileiu, 14 cores de 24$
Velludo Cniffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por � 7$000
» 20$000
» 17$000
li 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estamp8'tla daI mais; ricas. mais modernas do RIO a Slo Paulo
ancontrar...lI-ão só na Cala lRES IRMAOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Laguna Leges
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Secção de Secção ,C:E_) e;t3CÇ��C'\ de ��
� Faze�!�En���nS�cs e extrangciras ternos fEf<RAGENS: : :'p?,2i\MI\CHINAS : �
rtl Motins e Algodões

para

,s\,��� Machinas de beneficiar .madcira .�
, Lonas e lmpermeaveis Material cm gera! para construcçõcs: ' �, M8chinas r':1.!'tl oliiclnas mcchanicas �!

Tapetes e trilhos Ciuvnto-fcrro cm barras, ferrat�;ci1s para portas
"

J\�(\chiil(lS para la.ociros

] Roupas feitas c jancllas, tinia J'v\;1cllillJrÍos Cll1 $!Cf;1l para a lavoura: arades,

��\l,

Sêdas Canos [;',.:Iivanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �Linha para coser e sergir Fogões c Camas;
,

Locomoveis, Motores de esplosão] 1\'10tOI'\ s .�

�� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada- apparelhos deli" i<!I1(Jf - ta;h�·, electricos i�
��) Sabonetes e 'Perfumarias rcs .Materíal 'em geral para transmissr es: �eixos, �.(1�_� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras 111linC2.CS, correias de couro e lona �,���1 Cortinas e Cortínados Tintas a Dica e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes �f1.� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas, para todos os fins- ', l.uto!11oveis c. Caminhões FORD Feç 1S, r cces- [tiKVl Sapatos, chinel!os, meias I'roducu.s chimicos e pharrnaceutlcos sorios, serviço mechsnico fíj

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pncumaticos e camaras de ar GOODYER �.•
�

..•.��� Charutos <DANNEMANN. Bebidas nacionz,es e ext: angeiras Material electrico em geral ...�
� Emprez.a Nacional 98 Nav�0�r{=�ç'�\�::}l."i·4()�",�ci-<�;?'.',mvapor�s "'-"�a�rl� Ho.epcke", "Anna" e "lVa,' �
� F�brlca 'de Pontas "Rrt8 rv�,::2rla-' � Fabrica de (,:...610 d�_,( t'�� IVlar!,a" '.-

Estaleir "ft.rataca" �J=�VAVAVAVI��&�l'�!}l�l���i5ft!}j���:��f1!ij�t:=' [��J �������;����:���:=�;z����A..VAt�H'-"

som .do repertorio do
"Java-Jornai"

==============.=-
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DEPOSll o E ESCR!PTORIO - �
Rua Conselheiro N:r1fra, 126 - Esquina Pedro 1'/0 �

7 etcohone n. tssz ;
�

Centro de D�versões JAVA
Sociedade Immobiflaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Fscriptorio e adquira UM ou MAIS lótes, Amanhã
\ ale.n mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente apprcvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuia cópia acha-se
archivada na

-

mesma Prefeitura. R.ua Trajano n.' I (scbrado

.Autorizado a funcionar pelo Governo
-do Estado� Decreto n. 558, de 20

de 1\1arço de 1934.

l1tiJilG s-srviço de Bar
Arnb,iente seléto

�.,'=.,�===.��

-��="-=I br.Pe�éiro�' de r,,1oura Ferro

Prefiram sempre o i:1C- Advogado
gUéllavcl SAbÃO 1010 de

AoCuritiba,

Um coniracio de comuta de terreno da Villa Balncar!a é
,

o melhor presente e Natal que V.S, óoJe brindar seus filhos,
["j'nàa Vi51a Ponc r-nrnlcc.

Eup lzriôlúo praia õz banhos.
Optlmo nascente 002 agua pofo'.J,zl.

Terrenos cnmp l ztcrn eril e p+unoe ,

A VI[.[.A BALHEARIA Dl:",TA a:

1000 metros co Ponte Hzrv+lic l.IJZ
800 00 6�a�àe Quorllz! {'''Geral, I"m ronstrucção.

r-:J� upa ESêolcr José 50iteu)'{.
a séàe DO Di5tricro loão Pessôa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de F!orianopolis á João
Pessôa e FlorianopoEs -- Biguassú,

. Prestações mensacs desde 30$000
A 50cieàaàe 512 encarrega ao cOllslrurção àe Préàio9

05 lótes aàquir.à05, meàianle o pogar,lento aI" uma entraoa á
vnsta e o resla te 12m po:;}ameillos meIl5::IiZS.

Informações complclas, á Rua Conselheiro !vlafra, 82
PHONC, 1521

ou com o correjor EDUA '(CO NICOLICH

b ,em.

���encia Moderna f/e Pu-",.y .
-

"

bl�©açõeS), Carll séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizad:a pelo Governo
P:ederal >e possue a carta patente n. 112 �,\

,

I'!
I

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ..Marcilio Dias-, de Itajaí, Que, me do Brasil para o extran

aqui jogando, foi vencido pelo geiro e,' a bordo do Almi
Combinado por 5x 1, após o jôgo rante Jaceguaí, «viraram»

calguem» procurára um dos di- os botes, não excederam do
retores do club visitante e lhe dis- seu papel, cuja disciplina ali
séra algo que ofendêra, de um foi dignamente constatada.
certo modo, relo menos em ques- Que se pronuncie o -Marcí
tão de sinceridade, a pessôa do lio Dias», de Itajaí, a res

diretor técnico da F. C. D. Com peito. Os rapazes cornpo
a sua visita a !tajaí, -onde fôra nentes da referida ernbaixa
muito bem recebido, aquele dire- da recomendaram ali muito
tor teve corhecimentc do fáto f! bem o nome da entidade, a

o levou ao conhecimento do pre- que pertencem, muito ao con

sidente da entidade máxima, em trário do <rato- que ainda
caráter particular. Si de uma vez não se confórma com a sua

para sempre esses pobrei despor- derrota. Pobre Federação
tistas, desprovidos de qualquer Catarinense de Desportos.
compreensão do que seja esporte Ao contrário da sua covar

se preocupassem com as suas qua- dia, subscrevo-me como tra
lidades inferiores, cumpririam com balhador incansavel pelo no

o seu dever. E' bom que os vi- me do espor te catarinense,
sinh� conheçam as «biscas» que ao lado de briosos compa
poesuimos.v, nheiros leais e desinteres-

seiros. Cypriano José, Diretor
NOVAMENTE COM A Técnico da F.C.D.

CAUDINH� DE FO'RA
...

-.
A QUESTAO DOCORNER

Na sua edição de 3a. feua.o
jornal «O Estado» traz na

lua «secção» desportin,um ata

que muito interessante a pessoa
do diretol tecnico àa F.C.D. A
qui estampamos as SUSi palavras
em resposta ao Idesportista1l:- O
tempo me e curto para dar aten
ção a um pequeno numero de des
peitados que se escondem nas tre

vas do anonimato com esp:rito
covarde e sem brio. Entretanto
para dizer-lhe que a F·c'D. pos-
sue representante muitissimo capaz
de arcar com as responsabilida
des de um encontro de futeból,
serla inutil, pois é do conhecimen
to de todos, especialmente quaa
do� trata de um homem desta
cado, brioao, digno sobre todos os

pontol de vj,ta - como o sr. T0-
lentino de Sousa.
O diretor tecnico da F.C.D.Ivae aos domingos aonde lhe convi

O er, pois é responsavel pelos seus

atos e vive independente quanto
a sua vida particular. Quanto a

visita a ltajai, o desdenhoso e c.:>- ..
varde "observador", que já, (não I,'"é esta a primeira vez) que pôe as fUI
suas 'unhas'de fóra,-embora até
certo tempo me tivesse dito ser

sincero e leal-s6 mesmo na sua-
';'Jili'n (::;'liG; i:� 'V '

larandelcapacidade cabe a compe- CRCEomees ta. TinSigonificanMte quuanTtia UpodeOishaq'I"t.t:rtES,�áOfe,.IiACidadLe n.a,AVAI']c FIGUEIRENSE ten.::ia da direçAo de uma embaixa
Domingo próximo encontrar-se- da desportiva. Os ddensôres do A CRE

ãoAvaí;efigueirensedisputando a nome da F.C.D. nAo precisam DIAL d _

el��. MU�UQ'
,

: P'�E-
'd'

�, 'I d S . .
,estaca se d.as maIS senas e vantajosas SOC',I,�,dades" l'""'IIIIIE:or u ._parü a tina

,",

o campeonato. erá nem precisarão da sua fiscalisação, d p q e

um prél,W?! �ue por cer�o, aflui pontue outros já lhes fiscalizaram
a JOIa e entrada é accessIvel á todos-a$000 .

,',','
.

rá o público sportivo para o cam· e colheram exito, até que o quei-
po daF.C.D. Os iuizes são: 20i.]0 no espetão da rato ... eira foi. Exige apenas a contr'b .

d Ub d F· 1 d 1$000 pa'ra ca'da .' u"Çãl"") de
qua ros r ano e reltas e os. tira o por êle e de um modo bem • SOrte lOS '

,

rD
Antonio Rldoifo Paiva. Os auxi- mesquinho. " •
liares setão 'fornecidos pelo Atlé· Os rapazes si uma alga-" H b' I·t

'" ,"
- ,

;
, �

tico., ,��.t"--
zarra fizeram, aliás de um " a 1 I a I-vos 1ns'

"

cre'v'e',�-VoS.rn �
':�

"
modo toleravel e distrativo, " • , �

HAVIA MA' FE' -muito ao contrário daqueles • �
quando.Ji.os visitou, ha mezes,abachareis que levaram o no- .......---------ooo--------- �

--------�···•••e

Hermelino Ribeiro e familia, desvanecidos
Por ter saldo com incor-

- - agradecem de coração ao hospitalel! o e bon:
reção fazemos aqui as se-

doso povo da cidade de São José, pelo des-

guintes retificações: Onde se
vêlo demonstra,qo t�aú,xilios prestados, du-

lê (I J m075 leia-se Im07"- �ante a atro� �nfermI(f:ade que vitimou o seu

Onde se lê "] a07 leia-se d
Idolatrado fllhmho Alaôr acalentando'o nesne

1 m07".
uro transe. Expressam tambem sua' gratidão a todas �s

�•••••-------=-pe-s-s-o-as�que lhes enviaram telegramls e cartões de 'pezames.

I .

O. HOGGGIIlt��

I,· 5 de Nov b,,:Iw em ro :
: I
I COLOSSAL SORTEIO I

•

A GAZETA Plorianopolis 31-10-193'
..

-i:' INADOSl
, �

i
1!r*D1:ll

;�Creança e pela mão de creança muito antiga, '!.

Grinaldas de papel, medroso e comorído, ti'
Eu ia colocor na Cruz tristonha e amiga ,:":7�., iil

De um morto que nem, mesmo eu)inha conhecido. I
�I Depois, já moço, então, na quadra em que se abríga,I���i<I

Do nosso ser a luz de um ser desconhecido, I�Eu ria ante essa Cruz que a tradição obriga �
A resguardar um corpo a muito apodrecido. tt.

,

�
I Mas. hoíe, Deus do céu I Que dííerença em tudo I I
fi .

Sem .�ir, quasi a chorar, seql gestos e sem fala; W
Vencido e Ia cançado, espavorido••• mudo. II Eu vou mas, pela mão de tremula saudade, �

'it1 A ler de cruz em cruz qual delas assinala �A campa onde repousa a minha mocidade. (ii

Trajano Margarida I
�:W:'Ji'IJÇT��.!:'iG,*XjOOJ�H

c:;;rft. Ga��ItBJ'
Desportiva

REDATORES' ( Desportos Terrestres+- CYPRIANO JOSE'
.

( " Nauti�i; - EDU' CABRAL

Confirmaram o empate
Iris e o Fi·do turno, o

•

guelrens.
-o ,

Realizou-se a tarde esportiva Pereira, que substituiu Ramalho,
do Figueirenso, ôntem, enfrentan- desenvolveu bom jogo.
do este, em partida amistosa, o O Iris:-Me.tralha praticou óti-

X forte conjunto do Iris F. C. mas defesas. Aconselhamos ao jo-
O jôgo surpreendeu a espeta- vem arqueiro a �o dar as costas

ctiva.' A. partida foi ardentemente aos dianteiros e sim apresentar
( disputada de principio a fim, ora arrojo nesses momentos. Sua pe
o Figueirense atacava, ora o lris, gada é segura, porem lhe falta co

O empate corou de exito a tar- locação e arrojo. Cruz ótimo.isal
de sportiva, apesar do Iris ter vou constantemente a sua cidade
merecido a vitoria. Durante o la. Antenor nos parece fraco, seu

primeiro tempo ambos os qua- jôgo çontinúa decaindo, faltando
dJOS atuaram com igualdade, e lhe téêni'ca. Convem que Antenor
terminou com a vitoria do Figuei- repare esse mal. Castiçal, apezar
rense por 1 x O. O �oal do Fi- de destreinado, deu conta do Ire

gueirense [oi conquistado em oti- cado' bem direitinho. Dantes é

mo estilo por Peru ao rebater o justamente o elemento que neces
couro que havia antes batido na sita de substituto. Sua atuação
trave. não corresponde para pugnas de

No segundo tempo um penalti, tamanha responsabilidades. Espe
foi cobrado contra o Iris, aliás zim 'bom marcador, porem, joga
muito rigoroso, conquistando Ca- muito na defesa. Sarará perigoso,
lico o segundo tento do Figuei - corredor, bom mesmo. Sua atua

reme. Houve sim o empurrão ção foi excelente. Secura o "pIin
de Antenor, porém, pouco visivel] cipe dos passes', provando, na

e nada prejudicial. J tarde: d� ontem, ser o melhor meia
No lo tempo o Íris perdeu da ,d�pital. Desapareceu o mêdo

uma penalidade maxima, quando e o;�seu jôgo foi de uma excelen
Dantes chutou para Ióra, No 20 tia quê �,O chamamos de Iprincipe

e- tempo Saul, recebendo passe de dos passes". Nizeta o incansavel.
ar Damata, conquistou, 'com pos- ,-qh,m� centro avante, destemi
in sante tiro, o 10 goal do Íris. Freed do. técnico, finalmente completo,
01 cometeu penalidade máxima den- brilhal)d9' ontem, como bem poucas

� Iro da area a qual não foi puni- vezes, Damala nas condições de
'e da. Nizela. O trio esteve incontestavel-

Atribuisse ao avanço-dos dian- �e�d?��gnifico. Saul, esplendido.
eJ teiros do rubro negro que formou Oportunista, corredor, driblador
a melé na porta do goal distrain- certo;-

'.

foi o principal elemento.
,:> do assim as yistas do juiz. A se- Não fôrall\ só os dois goal de
O guir Saul ainda escapa e obtem SauI -que âmedrontaram o arquei-
in o goal do empate perdendo de" cd do. figueirense, outros mais pe
n pois, frente o goal de Pereira, rigaram a cidadela de Pereira. A-

nova oportunidade. '

pareceu mutissimo bom o ponta
, Em conjunto, diga-se de ver- do Iris. Os vinte e dOIS litigantes
ai dad.�, o rubro negro está bem batalharam dignamente na tarde
u, aparelhado. cárecendo, entretan- ne ontem. Resta agora um novo

C to, de um centro médio e talvez encontro . .o juiz atuou a contento.

, de um back. As pequenas falhas que teve são

ra O Figue�rense.-Ramalho pro- mesmo de natureza técnica que
C duziu uma defeza que lhe garan- todo e qualquer juiz não está livre.
C tiu o nome de crac, destas defe- Só o achamos rigllfoso na malca-

sas [jue só os grandes arqueiros ção da penalidade máxima contra

a � praticam. Rnmalho é, além de o Iris.
ut, um perfeito arqueiro, um dicsi-

plinado e gentil desportista. MOVIMENTO TE'CNICO
ra Ganha muito o alve n"gro com RESUMO
ni a sua presença na defesa das
o. suas côres. Freed provou mais
hl uml vez a sua qualidade. Esteio
(iia principal do onze alve negro, foi
, r o homem qne tambem supriu
rta um claro na linha do Combina'
tia do; e com real destaque. Pi·
arr jon, embora deslocado, atuou

s� bem.
ca Carlos tudo fez para conter o

b jogo produtor de Damata e Saul.
Carioca outro invencivel obstaculo.
O centro médio do Figueirense es

tá em fórma. Haroldo regular.
.1 Costa durante o tempo que jogou

�alisfez plenamente e Perú que Q

Pl substituiu p�lejou bem. Tião des
locado da sua posição, jogou bem
no principio e no final regular,
Ivo deveria ter atuado na meia.

F dando lugar a Tião, é o que nos

parece mais acertado. Paraná-o
veterano-deu no cour.0. No pri
meiro tempo reglllar e no final do

l!egundo tempo voltou a ser o mesa

mo Peraná de todos os tempos.
Será que o valoroso meia cismou

! de retornar ao seu apogeu? Cali
c:o marcadissimo. O "menino de
ourC,n não esteve num dos seus

i melhores dias, ma� foi o mais pe-

I' figoso dianteiro do Figueirense.

�q

NOVO ENCONTRO?

1oqUe3-Figueireme 4-Iris 7
Faltas ,. 13- ,. 8
Escanteios» J 4
Penalidades máxima�--Fill. 1

Iris J
Defesas guardião- Fíg.- 11

Iris 7
Impedimentos-Fig. 3 Iris

3

Ladrões Virá a S.
Catarina

a duque de
Mecklen'1-

, burgo'
fj-,.

Acha-se entre nós, desde me ia

O cirurgião dentista sr
dos do corrente mez, o duque

Luiz FreyeslC'ben, queixou- Adolf Friedrich de Mecklembur·
se na .Policia Civil de que go, conhecido no mundo cientifico
tem SIdo! consecutivamente como explorador da Africa. Aos
vitima de roubo de grama� anos que decorreram de 1902 até

de ouro, no seu gabinete
191 I empreendeu várias exp�di

dentário, não podendo pre-
ções através a África. acompanha

Cl�ar quem seja o autor des- do de um corpo de cientistas de
ses furtos. renome mundial, assumindo após
-Roberto Blum, compare.

o govêrno da antiga colonia alemã
ceu a Policia Civil, queixan-

de Togo, cargo que ocupou de

d9-se .de que da sua pen- 1.9.12 a J 91.4. O duque, tendo,iá
sao, sita á rua General Bi- viajado quast toda a Terra, ain

tencourt, foi roubada uma
da, no "ano passado, atr�vessou d�

mala de propriedade do sr. �uto boa parte da África, a par
tte. Jubal Coitinho. O sr.

tir de Kap�t�dt .até a costa oci

Blum declarou que pagará
dental da Nlger!a. Como escritor

a refer!da a? seu hospede t�rnou-se ��nhecldo pela public�
caso nao seja descoberto o çao < de varras obras, entre as quais
autor do furto. ,;; 'Se' ,.destacll�: "Pelo coração da

-Tambem O sr. Max ,Afn��n e "Do Cóngo ao Niger e

Kümel, operador do Cine ao, NIlo": �tualmente, o duque
Imperial queixou se á Poli- Adolf Friedrich ocupa, na Alerna
cia Civil haver sido roubado

nha vários cargos impo.tantes, co
uma bicicleta, que deixára mo o de pres,idente da União d ,:

no corredor da Pensão Ma- Caç� . d? Rf;lch. do Club Au:o

chado, á rua João Pintó, ,',: '1iióblh'Stico ,,;da A�emanha e do
Club de Estraoaelfo.

\0
. o

----------�:-'
"

Ségtindó estamos informados, é
_

::; - intenção do ilustre hósped;:: per-
Hormon.os � n d d�; ao correr e auto to a a Àmerica do

mais ExtratOs ,:ul,tendo deixado a Capital Fe-
E

dera], onde se demorou uma se-

elosntHOkM��{�� terapêutica mana, em direção aos Estados d�
�. d,' o estandar I �ãO P�ulo e Mato Grosso. sendo
iza -� �Igorosamen�e e dosados provavel sua chegada a este Esta-

em

h �nll�sdl� e a an!,ga, ernpirica, do em fins de Novembro.
e oJe fi icula melhcação OPO- ---'- �

TERAPICA pelos extratos e

pós de orgãos, ha a mesma di·' C�FE' BOM 50' l'J0
ferença que entre a" QUIMICA ;' J A V AMODERNA e a ALQUIMIA me- P I 5 d
c!ieval. raça e Novembro

_�;;- -=- _:__ _::.Jl=ntonio Paschoal

Agradecimento

agindo nes

�ta capital

NA ,-

"CREDITO MUTUO·PREDIAL"
Premios em mercadorias

5:575$OQ':o'
Por '$o�oo :.;).;�,l"_,j,;:;�,:�:(��',,

Estamos informad05 de que o

(ris lançará um novo desafio ao

Figueirense para um novo encon

tro na tarde de 10 Novembro
qUlando o rubro realizará o seu

brilhante festival. Será verdade?

. :r"
,
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A GAZETA

Dr. Cesar
I

Sartori

Dr. Cesar Avila

Ex.asslstente do

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

Residencia:-R. Es/el'es Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica:Geral -- Vias Urinarias

Hemonhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1353

ConSULt ..��R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

Clinica de Crianças--Mo
lestias de scnhOI as - Vias

Urinarias-Doença5 do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

?

r

r Rua Trj ano, 21

.; l. F_on_e_1__3_8_4_
t

a!:>entistas

Luiz Freysleben
Cirurgião Dentist

- RUA DFODOR0, 30 -

PASCHOAL SiMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo' RiLeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla, Ester_eolypIa
encaOernação, Pautaçao, Tra
balhos em Alto Releuo etc.

Lojas

Indica:

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Advogado

•

reira tem seu êscrip-

tório de advocacia á rua

nossa
Grar'1de concurso desf:)orti

veJo de "j:.\, Gaz(et.a"

SE'RIE A:-l\tlético, Avaí, figueirense, Iris e Tarnandaré
SE'RIE B:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PRENdOS

clube a que pertence o jogador

Serão confer lô oe aos p: i T:eIr05
!2 segunàos luonr e s. Pera a série
A, ao qual farão parte At ético,
Áuai, figueirense, Iris e raman
àaré, "n 6ozeta" conferirá uma

rica taça, com gravação em ouro;

2, lugar 1 bola tipo inglêso, Ac
melhor 'cqcõor ae futeból---l. lu

gar, urna m e ônlho õz ouro; 2, I;r
gor uma meilalha õ

e prata. Para
os clubes e jogaaores õo s;?rie E3.
pub llcorernos oportunamente 05

prernlos que estâo acnõo cuiao
Dosam ente e stuô oõoe.
HOTA--os 'ogoaon:s aos clubes

filiaaos não serão consiceraà05
àentro ao 5!?rie 6,

UM FESTIVAL

Para a entrega aeSS!2S pr em lcs.,
que se éiará no ôlo 29

õ

e De·
z crnbr-o ô

z 1935, "A 6azeta" orqc
nizará um excel cnte festival

õ

es

portivo com atraente programo.

A Gazeta
------------: -- ....

Médicos Advog'ados

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv 1277'-1.1
Caixa Postal, 110. I I "I 1�=-..,._..! SE'RiE � I

I Dr·.--1-v-o-d--'A-q-U-inO I ;'10 clube :== I

-::::-l Advogado mais slmpaUco?
Dr. SYLVIO B. I BLUMENAU

FERRARO -

(nome do clube)
Escriptorio :-Rua 15 de

Novembro n. 50

I (EamcIo roIxa AgrIcola)

L_ TELEPHOHE, 58

DiarIamente, pvbltccremos que
ro coupons, àI"i_jIàos em õucs

serIes, cobcnõo aos 5 clubes àa
Ccp itnl , ou sejam os fIliaDos á

J P' l
rr 18 f. r. D., a e ér!e A; e aos clubesRua oão HliO, ao EstreIto, I'oquclros. Saco aos

(sobrado) Limões, 5ão José, Palhoça, Si·
guassú e TIjucas, toões não fí llu
GOS, a sérIe S,

Das t O ás 12 c elas 14 ás AssIm, A 6A2ETA quer rea-

17, horas ponàer aos seus I e itores essas

Interessantes perguntas:
··Qualo melhor [cquõor oe tu

tzbó l?
··Qual o clube ôz futeból mcls

, almpúrlco?, Pn:enrhIàos e rernertôos a esta
Dr. Pedro de Moura Ferro Reàação 05 coupons que publica

mos àiarialllente,··aos àomingos,
ás 9 horas, íur-ae-ó a apuração,
com a presença aos interessaDos.
NOTA: Os coupo n s ae uma sé

rie, que Ió r ern erraaamente pr-ccn

.Rua Trajano n: 1 sobrado �·hiaos com a inàico�ã.o De club� ou
, I loqcõor ae outr-o serre, serão IOU-

Telephone n: 1548 'tiliZaaQ5 na npuração,

•a",�����==�--�� I SE'��E A I II SEj��m-;.� e IJ
· .-rrr:c�&S"5" LU ?'i'P"" I ,

�&�i!tL�m"'�

Accaclo M o,.. Qual o melher jogadnr I Qual o melhor jogador
, de futeb I ? de futebol?
y

Bêb(das Na�ionais E- Extran- 1:0Ôrte IIegeuas No
CAFÉ JAVA ApelaçãoPraça 15 de Novembro 26

.

finlonio PascllOaI S�:;';::,ª,-X-������':::'�:::':r;:;� umula dos julgamet.los da ses-
.�. ij1 são de 22 do correnlos,
ir Nos Bastidores �l� � � �tI

.1] � t;,." �� Hab. 3.)�corpus de Ararangüá,
.� Hoilywood � impetrante o dr. Marçal de Assis
��� �r�1� Brasil e paciente Francisco Cernes

,... de Carvalho. Relator o sr. des.Decirlidamcnte a Fax Fll- Plesidenle.
me cnÍi'ou {:om o pé dire;to A CA dS? F

arfe conce t:U a orJem
:111 193 , �inalisou 34 e ini� im[Jretada, por não estar provad".:ioLl 35 com a ITIunumenb]

a necessi_dade da prisão prevelltiv8.consagração püb:ica com-Pai- Habeas�corpus de Blumeilar,xôo de Zfc:garo -e já um su- imrretante o dr. Amado F. M.
2es�0 lhe seguiu 1:0111 a apre- de Guerios e paciente FrancIsco"entação de José Mojica em f ' B R 1
C d C· .

me reiner. e.ator o sr des.apitão os. ossacos- a Presidente.
lJagnifica película musicada Foi negado o pedido por e.tar� cantada com ambientes rus-

A provada a n�cessidade d,l Co,we-SOS de VQnte -guerra. 1\este niencia da pri:,ão preventiva.filme :::P,:-c�Cl1tJ se .16 p,üb!i- Recurso crime n�, 3.252 deco brasIleiro o novo barltono I d·' ,I t EI' T1_, C
n ,lia, recOJren e I' s om,'l-ItO oca! q:.Je forma UIll dl/2- II' 'd d J'.' d D. .

I
se 1 e recorrI o o r. UIZ e .-O dedvoOz COl11dO 0CIUje,r.dO te reito o sr. des. Tavares Sobrinho,nor a pera e -Jlcag.) C f' d

R 't M Cl l\1f
.

·on Irma a a sentenç1, p()r ter
,

USI a orl.i1O e 'lona 1\1a- 3foio nas provas dos auto!'.
flS emprestam as suas bele- A I -

.

o 5 281 d.. ,pe açao CrIu e n.. �
zas, O lomantlsiY'.JO desta lin� L I t d J' d D·h'C't

'

d ,age�, ape an e o r. 1HZ e 1-
\ O 1" orla e a:nor-. O Cll1e- 't ' I d E l·d R'R'

rei o e a ape a o uc I es 1-ma ex do RIO tem esgota- bel'rc R I t r d q<O

d
-

-
'. ea o o sr. es. vaVa-

� �s sua� lotaçoes com um
res Sobrinho.

publico aVido de aplaudir a Negado provimento a ape!ilçdJ,,nais bela voz que o cine:l1é1 r'
-evelou!

. para con lfIuar a sentr.nça absu-
lutaria que consultou o direito 1').Ha tempos foi exíbido na ca·
a prova dos autos.bine reservada das projeções Apelação crime nO, S.2ó) deda Fax Filrn do Bras I, !IJai� r b - I t J

'

conh'�cido como o Ta!:!arela I JU aJia�, aJPe :nFelLa ustl�?' e ape·

f
'

� . .
�

. I a o oao ase 1 ne. Relat)1' sr..

i) ormlüavcl fllm hlstorlcO e' d �
T r·b S lid' l e., UI anos ú es .

OCUll1elltano da guerra-mlll1�r M. i �, •

IA estaçÊ,o fl!.�rnã DJA, anCa d' I f'l � anc.auo o reu a novo Jll g"-la, UIll I m que será exibi- t d
�

31,38rns., irrdlljná ,manhã o d b t't I A
' ,

men o, porque negan o o agra-
I

.

A·
O so O I U. 0- prune/ra' vante da su1r)e',1'01'I'd"d" eru flll-ça.;programa .é, )alXO, para a méfl- � _

O'llerra mllndtal--para os srs· .

'd '_I'
,

ca do Sl'l. :0:"
,

M t' M" t '10 Jun eCliJiU contra a prova dvs
1-\\ 23,15 conesponde às

Joes on eiro InlS ro da autos

3 5 L Guerra, Flôres da Cunha, In- Á' o 800 d S J ',1
.

us, no Rio de Janeiro {
terventor do Pio Grande do gratvo n

F' d E ãdo 0l�e,7. 15 às 11,15 !Js. 3�11, Coronel Mendonça Lima ?g;:van d �Vl a�e? i stl

uad e

23.00 Anuncio DIA (alemão -Diretor da L F. Central d� Ja ',azCoOn a

uildlClpaMe agrava os

prrtuguês). Canção popular alemã; t� 'I 1 'd f
oõe ermano e

. ello e sIm
23.05 Radio feminino: Cuvirei, �asl.' aJe,111 te oudtras Igu- Relator o sr. de>. Carneiro Ribeiro'r�s pi OemlIlE:n ,es e nossas A "t d .

.

as canções conhecidos, que vos classes arnladas. A I'nlpi-essa-o
COI e eu

IProvlmentoh ao

1.1. canta,tes ha tantos anos; 23.35 agravo, para anu ar a ren ora""EGUIr�)TE(' JUROS causada a todos os presell- afl·m d u t
.� �;). , : �\olicias 30bre é\ economia alemã; t f· II'

e q e ou ra seja feIta no
� 23.40 Entremeio; 23.45 Ultimas

es OI a me 10r po?slvel, não valor real da divida.� sendo rcgateadc..s VIVOS aplau- A I -
.

I I 727 ·1

�I
noticias (em altmão); 24.00 No- F F pe açao Clve nO a'

tici'\s sobre atualidade>; 00,1 J s�s a dOx, 11m pe�a realiza- Lages, apelante Ma'noei Tíag�
Concerto recreaÚo; 1.15 Ultimas ç.aodau t�closal' e 0�um2Ilta- de Castro e apelada O Alexar-�__iiili!õiiõSilliii__Iiiiõiiiii;;;;;;;;;';;';;;;;;;;;;""" ria e ao va 10SO aocumen� d' P' d

. .

noticias (em português); 1,30 Da., t _ 'f
rIna alm e Castro. Relator o

Emissora do I�ejch de Colonia:
[Q CInema ogl a Icol

sr. des. lV!edeiros Filhos.
Avisilmos o novo mês; 2,J5 E'co O Fax Moviefone Novida� DesFezados os embargos para
da Alemanha; 2.30 Duo para via- des 11'11111 furo admiravel fil� manter o acôrdão embargado.
iino e vicloncelo em ré -maior d, mou debaixo de tremendo

Mand� nome, edad� e a�� Joseph Haydn. Tocam: Kaethe te'nporal as car(das do Jo N d; c 1
.

-

a� gran es lu' a3 que clesdo-
guns symptomas, corr1 enve- Crandt, Richard Boadella; 2.45 ,hey Club, na clispüsta do b d' dram no campo a achvi ade �c
oppe sellado para respostas FoJklore; 3.00 Ultimas noticia, Sweepstake de 1935 e no dia cial ou commucial, o e�pirito m,,-ao sr. Guimarães, á CAIXA (em alemão); 3.15 Leitura d(, seguinte estava na t.éIa dos demo e bun eguillb'ad 'llPOS 1 AL N.-23-·Nictheroy programa (alemão, port.). Despc- prinnipais cinemas da Cap'taI I '

• o li I l�a o
\..

_

.

: te cpf one cc.mo a mais inprescin"
.

E. DO RIO. dida OJA, (alemão, português). e de Sao Paulo. I divd das necessidades I

(nome do jogador) (nome do jogador)

(nome do colante)

. (clube a que per tcnce)

(nome do volanfe)

II (nome do votante)

Dual o clube de futebol
-

mais�simpatico?

(nome do clube)

1 I .

(nome do votante)

�

� � í�ii",!'lIiRlí��"�����:?rnV7'5jSil':

fad�Wv� R. 'i S produtos
Advogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob,)
Fones 1631 e 1290

Dr

I
___==========

- 1

.� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha

mados para o interior.

f I
I

!
(
I

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefone, 1287

Garcia
Rua 15 da Novembro, 70 BLUMENAU

Seção de vendas por ata.eado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES

TRICOLlNES-XADREZES-ZEFIRES
(Tingimento a lndanthren -- cores firmes)

Tecidos para:-- Reposteiros, cobertas de divan, roupõe6
etc. Colchas, guardanapos, lenço!'., toalhas de
baJ1ho de rosto e de mesa. Confcção de ca

misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundição:-S!NOS DE BRO�ZE, maquinas de �orragem, ,fa

bricação de maqUInas em geral, (agllcolas e In

dustriais)-moinhos de fubá,' órados, businas pa�
ra ,carroças, chapas de fogão, etc.

Fu.f}mIçÁO DE PEÇAS SOB MODELOS
I'

hiUps
Radio-� Lampadas e Ci-nema -·Fa!ado-

(Compilação de L. Naz sreth)

DIA 31 DE OUTUBRO-S. Q�If'..JTINO
,.;i�lf.:..;i@

____�._r%��_----_
1752-Minas de ouro, em Malta Grosso +A côrte

portugueza ordena ao governador de São Paulo, ROdrjgu�s C:.sar
de .Mene�es, em virtude da noticia da grande descoberta de grandes
e ncas mmas de ouro em Cuyabá, que partisse rara esta nova Íoca
lidade, mandando elle, ao. mesmo tempo, para Coyaz, Uartholomeu
Bueno.

1828--Pretensão de Libero Badaro.cr) ministro do
lmperio, José CL:mente Pereil a, em resposta ao bispo d. Manuel, vi
.e-presi dente da província de S, Paulo, em exercício, declara que o

equerimento do dr. João �aptista Libero Badaró. que se proppunha
� uma cadeira de geometna, no curso annexo, não podia ser tomado
.rn consideração, visto haver cidadão, brasileiros que pretendiam ser
.irovidos naquella cadeira.

J 83 I - Concessão de estrada de Ífrro--E' promulgado
rrn decreto autorisarido o governo a conceder privilegio exclusivo,
)01' quarenta annos, a uma ou mais companhias que fizessem uma es

trada de ferro que, partindo lLi capital do paiz, loi-se a Ouro Preto,
Jorto Alegre e S. Salvador.

•

I 895-Decretos re:'ogados-O governo do dr. Pruden
:e de M,xa:s revoga os decretos de 7 de Abril de 1892, expedi .:105 pelo m�rechal Floriano f! que tinham reformado compulsoriamer
tp, sem fundamento L'gal, varios oííiciais do Exercito e da Armada
coval vides em movimentos sediciosos.

'

1899-ConE'go [oaqutm Eloy-Na capital federal Ialle
ce o dislincto patricio Conegc Joaquim Eloy de Medeirof, apreciado
orador sacro. Contava o illllstre sacerdote, sessenta e seis annos de
«lad-.

Des. Salvio de Sá � ��������

Gonzaga II Banco de
Dr. Osvaldo Silva II Crédito POs

Saback fi pular e Agri-
� cola de San
I: ta Catharina
ij (Soç. Coop. Resp. LIda.)

SÃO RECONHECIDA.'v\ENTE OS MELHORES DO MUND",
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRL\1A EMPREGADA.

ANTES DE ADQurH\RDEs lUvl RADIO PROCURAE OUVIR

OS AFANlADOS RECEPTORf:S PH I L'PS
,

- '.

Costa
I Rua Conselheiro �afra, 5 �

& CiSa
FLORIANOPOLlS

C[C Limitada SOl. aja.
ele. Aviso Prcvi06'1, ala.
Prazo Fixo 9'1. é:lIa.

AAI4

Comprae para vus CUllell\.-

cer o formidavel e economi
co SABÃO INOIO.

ntia Trajano n. �6
(Edifício propri�)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Ir��adiação
da Aler�iara

!Mt.��• 1irI.� ... �

I

"
,

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

Está
doente?

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em comemoração a pa= I
sag�m dos dia� de Todos cr, ISantos, amanha, e de F-lfi -/

_• .,v�m._ ....._

I
dos, depors de amanhã, I I

� O V �.' GAZETA não circulará neslr- '""*

I
ses dias. reaparecendo na

---------------- próxima segunda-feira dia 4, I

o�tada de ar�e

Os p�nificad()a.
res não terrt

razãoA voz: DO

F 'lZ anos hoje o sr . Francisco

Jacinto de Medeiros, do comercio
local.

-0-
Corroborando, conosco, na cam

panha justificavel e necessaria de
senvolvida em torno do caso do
pão, em Florianopolis, o sr. ma

.jjor Olivio jmuerio de Amorim
� fi ... g li'! 11, J ,

Wi e5��erilH��Lia!1@ �EUHC®S5� t1I .

ustre Prefeito da Cidade, muito

ft
nos tem auxiliado, íornecenclo

fes'ftmwaD d� Q1h(fl eliw abundantes e valiosos provas que

Conforme noticiámos rea- A encantadora senhorinha vem ainda mais firmar a verdade

�lohrena. d d
Està enlêrmo o talentoso jor- lízou-se ontem á noite, no Fany VIanderley com o ta- das asserções contidas em artigos

v .os gr.an es, rasga os. II'sta conterraneo sr, Martl'nl,lo 11
-

d PIor di I d
Multo lindos. II d

ve 10 casarao a praça e- enteso joven Arnarí Cunha, p nos IVU ga os.

Fiquei pesaroso ao ver-te com uma
Ca a o Jor., redator-chefe deste reira de Oliveira, o festival csplendorosamentc dansaram Em números anteriores já pu-

nubecula. Jornal. artístico promovido pela S. O filmo do ieumba. irnperan- blicamos telegramas dos srs. pre-

Terias lutado box com Primo Car- B. da Caixa dos Emprega- do a graciosidade do par.
feitos da Capital paulista e de

nera? m155A DE flNAD05 d C' O 'D Curitiba, hoje, transcrevemos os

Não sou máu, porém gostei. E's
os no omercio e organiza- joven einerval Rosa,

muito orgulhosa. Na Matriz do Purissimo Cora- do pela aureleada virtuose que se revelou W11 ótimo depachos recebidos das cdihJa-

Porque não me cumprimentas? ção de Maria, será rezada no do canto exma, sra. d. On- chansseur, cantou Maria des de Pelotas, Porto Alegre e

Porque estás ancíosa para saber dia 2 de Novembro, ás 8 horas, dina Simone Gleur, com o (romance). Rio Grande, onde' o pão é vendido

quem é Dom Néca? missa intenção á alma de todos concurso de suas é\ 'unas e Impressionou vivamente a i:-'reço mrerior ao desta Capital,
Continúo... f I id d I d d d di t' t

'

EI d i i d d embora naquelas cidades o custo

Não quero te fazer o justificar a
os irmãos a eci os a rman a e e IS m os Jovens. carro e so, aansa a

causa. de N. S. do Parto. A primeira par: � do pro- com magnific.ente arte, pela de vida seja bem superior ao

Lêste A GAZETA de ôntem? grama esteve esp.endido en- graciosa senhorinha Julieta nosso.

Estás designada para corôares ;11- ml55A cantando sobremaneira a se- Jorge, merecendo fartos. «Pre�eito ,Municipal de Fio

guem. I Celebrou-se, hoje, ás 7 horas, leta e numerosa assistencia, aplausos pela sutilidade com rianopolis, RIO Grande, 28. Em

Poderás tambem ser côrcada. I" d S
' I

'

E só estudares Eschatologta. j n� Igreja e ão Francisco, a que enchia literalmente o que interpretou a dansa hes- resposta vosso te egrama Informa-

Dá grande futuro! rmssa de 7' dia do falecimento Teatro A. de Carvalho. panhola. mos que o pã? vendido em Dal-

Corno és inteligente será facílimo, do nosso saudoso conterraneo lrê- Iniciou o programa Nor- Orizeta (tango romance) e
cão ?�s. padeiros e entregues ao

não te esquecendo que, bôa mestre nio Livramento. ma, de Bellini, executada Obrigado meu amõr (fox) to- dO��Clho ob�dece a �abela: quilo
será a Zilda Gonçalves. A' este ato religioso compare- com muito sentimento e alma ram cantados pela aprecia dedpao de, tngo ou milho 1 $400,

Dom Neça ceu grande numero de pessoas pela orquestra. da senhorinha Ivone Brug- de centeio 1,$200, Saudações.
amigas do extinto, A gentil senhorinha Julieta grnann, recebendo, ao ter- &

Mereles Leite, prefeito do Rio

Os laboratortos Jorge, dotada de delicada e minar, muitas palmas. Grande.»
_

belissima vóz, cantou com Dansaram a valsa A Con- C -8

Rau I Leite rara felicidade, Canzone Ve- tinentai Fany Wanderley, Jl1- 'tIUZalu
Retêm ouro no país. neziana, de P. Tosti. lieta Jorge e Amarí Cunha, �aCiGiHnHaa de'
Amparam 5.000 brasileiros. A seguir Manon (Fabliau) satisfazendo plenamente.
São animados no maior espi- foi interpretada pela festeja- OI/lOS negros, a popular Ed IIcaçãD

rito de brasilidade. da e graciosa senhorinha canção russa, depois de can- ..

Levam para íóra das assas Fany Wanderley, que com tada esplendidamente pela Itajaí a terra nat I d' I
Basilio, novamente volta

�o�!ei�r.i�....y.n.?�!.. ....��-...�-.����.;. a sua aveludad� e 11l1�a vóz, exma. sra. d. Ondina Slmo- 6audoso' catarinense
a

ue fotLae � � desafiar NU,n�as para o en-

�&."'��"'L��&.&.�� encantou a asslstenCla. oe Gleur, foi dansada plose Mu"ler e d'e t 't
q

t uf' contro que dlcldlrá o cam- l

Il:!l Il:!l I l' V"
,ro , an as ou ra� I- pe- d

. ,

� Re li" g I- a- O rw,
c ea leira, nome sobe- pares AmarI C�:lha_-fany guras de projeç.ão na vida ubli- f a� e melOs-medlOS

.

desta

� I � Jam�nte reconhecld� pelo seu W�nderlcy; Nen Nluura- ca nacional, acolheu os Ide�s da I Ca�!�al. Nu�as, depols de

� ; mveJavel yalor artlstlco, can- juheta Jo!ge, sendo sapatea- Cruzada Nacional de Eauca�ão pre::;tal ao dJre�or deste jor-
t_��OO�� ��� tou ,:nag�11flcam�nte La Fa- da pelo ]oven Galdino do com a maior símpatia.

� nal, em entrevIsta�na qual
prazeuo- vorlta (Oh! mlO Fern'lndo). Nascimento que se desta- Prova' éI reun'- 'bl' I'

declarou ter d\,;seJo de ena

No dia 10. de novembroo'
lao pu Ica rea 1- f' t . B T

Apostolado fará a comunhão I �otadt �e aprecla�iel ta- C?U pela agilidade dos mo- zada na noite de 23 do corrente r�en�:>a� paSI/o, negoL1-S� pem

mensal na missa das 7 horas. ehn � ílr lS ICO a gentL se- Vlfl1Cntos. no Téatro G\!araní, com avulta� I e.
1 ad'l era , ne_gra, ou. �

No mesmo dia serão celebradas
n onta Ivone. Bruggmanlll A te�ct:ira parte constou da e seleta assistencia, na ual o rouxl�o a Avlaçao Na�:a,;

missas ás 6,7,8, e 10 horas. agradou, basta�te a� cant�r \
de um mteressante áto varia- Presidente da CNE em �anta I confoIme este nos declarou.

Dia 3, domingo, na missa das Lq Baheme (Nll chlmas Ml- í do, sendo cantados alegres Catarina realiz0u uma conferencia �gora, esperamos que Nu-

6 horas, haverá Comunhão Geral mI). 5ambas, canções e marCHas, sobre as finalIdades da CNE e ma�, acelte a lut�, o quanto
do Apostolado dos homens.

/i Libra Santo (Romaza) recentes creações de autona instalou solenemente a Comissâ ma!::;_( breve posslv�l, afim de

Após, a missa das 10 horas d� C. P1usuti e per Freis- de aprec�ados music!stas, Municipal, anteriormente nomea� �atISJa��r um dese�o ar?�nte
será exposto-do Santissimo Sacra- cnutz (cena ed ana) de C. pelas gracIOsas senhonnhas da e que com o acrf'scÍmo de f

� BaslllO que esta em otllna

mento. �eber foram cantados ad- fany Wand�r!ey, julletc:l no�os elerr�entos, ficou �"5imJ cons- orma. O que dirá Numas?

mlra�elmente pela consagra� J_orge, IcIéa Vle�ra e Ivone tituida, prefeito Arno BaueL Pre- -- -
-

,

BVlu II IIU da vlrtuose do canto profes� �r?ggmann e os JovenS Ama- sidente de Honra; Prof. Olavio VENDENS,E a quo inta�c-as-a
a se'de s?ra exma. sra. d. Ondina n, C�nha" Demerval Rosa, Feijó Linhares, Presidente; Dr. da Vllla Affonso Mi-

Slmone �leur� deslumbran- NarClso Ll�1a, Nazareno �i- Fehx Marburg, VIce-presidente; cholet, no districto João
O Instituto de Aposentadorias do a assl�tencla que a aplau- mas e Nen ,Moura. Gaspar Morais, Secretario-geral; pe.ssôa: Tratar com o pro�

e Pensões dos Bancarios comu-
dm entuslasÍlcamente. O conhec,ldo amador A. laime .Vieira, Secretario; GenesÍo pnetano Pedro Cardoso.

Faz anos hoje o sr. José Quin- nica-nos que mudou a sua séde, Finalizando a primeira par- Macha?o (�anford) manteve Lins, TesoureilO; Abdon Fóes,

tino Cardoso, do comercio local. da Avenida Rio Branco, 111 te La Bohéme, de Leoncava� a platela em constantes gar-, Nelson Hausi, lrineu Bomhau'

-115, para a Praça 15 de No- lo (dueto Mussette e Mimi) galhadas, �o,m as sU,as ClllS-!sen, Monsenhor Francioco Gies- Três por dF�
rHE6Am UN5... vembro, 20, 7' andar -edifióo encantaram a culta platéa, tosas e hilarIantes piadas. berts, Abdon Schmidt, dcputa-

ca

Está nesta capital vindo de São dl\ Bolsa, Rio. que ovacionou as suas fieis Os cenan�s fo:am pll1ta- do Francisco de Almeida e profas.
Paulo o sr. Hermann Pistclese, intérpretes, na noite de on- �os com mUlto gosto artis- Hada Meio e Tereúnha Praun

ativo representante da importantes Distribuindo tem, exma. sra. d. Ondina tlCO pelo sr. Antonio Dias. Na visita realizada, nesse mes:
Laboratorios "Audax" e "Lit"

esmO IsS. �leur e .gent�li�sima se-
.

Usar o SABAO iNDIO quer
mo dia� ao Grupo Escolar «Vi-

da firma Ancora Lopes Cia.de. .�, nhon,nha �clea Vlelra. dlzer, e-:ünÜlnla ;;obre tOJOS t�r, ,Mlerelesi�, competentemente

São Paulo, concessionário das fa- A CaIxa de Pobres, .dmgl- Pnnciplou a segunda par- 0& pontos de vista. dIrIgIdo pela Profa. Olavia Feijó
mosas vacinas Bcuschetim de Ge- da 'p�I�s nO,ssa,s �utorHl�des te /l Ouarany, de (Carlos Linhares, Presidente da C. N.

nova. e vacinas Croveri, como pohclals,
.

dlstnbulU hOJe a Gomes, executado com per- G li ia da de haja), tivemos ocasião. de di·

tambem d?s produtos quimicos do lmportancla de 1 :002$000 á
I !eição pel� harmonico con- d rigir a palavra aos alunos da Eg,

Laboraton.o Sorona, de Roma e 167 pobres. Junto muslcal. Sau e cola Normal PrImaria anexa águe'
Buenos Ams. Querendo receber este le c3tabelecimento, fazendo um

Avnsa importante preCIOSO hvrinho, sem qual- apelo ao voluntaríado, e ioi com

eENTE NOVA
_..... _2 - =-""'"tiôIJ s"","'" quer de.spesa, mande .end.e- grande sah�tarâo e surpreza que

Acha-se em festa o lar do S1. reço t O I
:s

W Id P· h d
'

I A CRElll-TO MUTUO PREDIAL aVl'sa aos Sel.lS
- c,el o ao sr. ,lvelra, 75 alunos mamfestaram sua mten-

a emar In o, o comercIO o- l.' para a CAIXA pO,:, 1 j\L n'l ção
de tomar parte na obra clt:

��� ci�:r�s:�t�m;:��na�e maIs ���l����ifzsad�e n� �r�m��ro sorteío de novembro próximo ��b NICTHEROY- {:.,uO alfabetização indiVIdual de adul-
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Córa Colonia jornalista Martinho Cal/ado

«Prefeito d� Florianopo1is. Pe
letas, 29.

Em resposta vossa informação,tenho o praz-r de comunicar ter
o pão, nesta cidade, o preço de
1.400 o quilo. Saudações. SiI�
v10 Barbcdo, prefeito de Pelo�
tas» .

Prefeito de Flocianopolis. Por�
to Alegre, 26. Pada.ria e ar.

manzens revendedor-s vendem o

pão a 1 $300 o quilo. Sauda
ções. Alberto Bins, prefeito de
Porto Alegre.
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"Dente por dente
olho por olho'; ...

ROMA, 30 -O jornal "II
Teve:e", a!irma: e,m editora], que
a Italia sera rnars rigorosa contra
os países que aprovaram e. aplica
ra:n sanções determinadas pela
LI,ga do que contra os próprios
etíopes.

Diz o articulista:
"Amanhã, os peritos da guerra

?u��na, e os técnicos da agressão
juridica e estrangulação económica
vão reunir-se em Genebra. A lta
lia sauda todos eles com extremo
desprezo, reafirmando o seu intui
t� de aplicar represalias bem fiem
dida» e bem calculadas contra êles

O caso lembra o velho refrão:
"dente por dente, oiho por olho::

BOX

Major Cantidio 'R..egis
Festeja hoje a data aniversa

riá natalícia o nosso estimado con

terraneo major Cantidio Regis,
comandante da Força Publica do
Estado.
O aniversariante é um oficial

distinto e de grande destaque nos

meios militares, onde pelos seus

dotes morais, conquistou a admi

ração da classe e a éstima dos
seus cdmandados.
A Gazeta felicita-o

samente.

Aniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Cora Bazadona de Oli
veira, espOS:l do nosso distinto
conterraneo sr. Nícolau de Oli
veira, alto funcionario da Direto
ria da Higiene.

Faz anos hoje a senhorinha
Luci Guedes, filhà do sr. cap.
Manoel Guedes, oficial reformado
da Força Publica.

Numa roda no Chiquinho,
Ponto da eterna alegria,
Entre muitas outras cousa3

Um virtuoso di lia:
I

-Lei pra mim só na Abissinia.
Quando se pega um ladrão
N

'

1 ...0 t<\�n cadeia nem nada
Levam o�bicho e cortam a' mão.
Nisso responde gritando
Um pão d'agua, omaçan�ta;
-Si a lei pega em nossa terra ...

Quanta gentinha maneta...
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